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Preparativos e Alianças 

Como foi os 2 Meses com:    
 

 

 

 

O que você aprendeu e praticou? 
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Preparativos e Alianças 

Introdução  

 Liderança: Hb13.7,17,24 
 Lembrem 

 Observem a vida 

 Imitem 

 Obedecer 

 Submeter 

 Beneficio p/vida 

http://www.ibcu.org.br/index.php
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Preparativos e Alianças 

Introdução  

 Liderança Organizada: 
Js 23.2 chamou Josué a todo o 

Israel, os seus anciãos, os seus 

cabeças, os seus juízes e os 

seus oficiais e disse-lhes: Já sou 

velho e entrado em dias, 
 

http://www.ibcu.org.br/index.php
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Preparativos e Alianças 

Introdução  

Liderança Formal 

 Anciãos- Nm11.25 

 Cabeças, chefes – Ex 6.14 

 Juízes – Ex 18.13-27 

 Oficiais – Dt 20.9 

http://www.ibcu.org.br/index.php
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Preparativos e Alianças 

Recordar Js 23 
3 e vós já tendes visto tudo quanto fez o SENHOR, 

vosso Deus, a todas estas nações por causa de vós, 

porque o SENHOR, vosso Deus, é o que pelejou por 

vós. 4 Vede aqui que vos fiz cair em sorte às vossas 

tribos estas nações que restam, juntamente com 

todas as nações que tenho eliminado, umas e 

outras, desde o Jordão até ao mar Grande, para o 

pôr-do-sol. 5 O SENHOR, vosso Deus, as afastará de 

vós e as expulsará de vossa presença; e vós 

possuireis a sua terra, como o SENHOR, vosso Deus, 

vos prometeu.  

http://www.ibcu.org.br/index.php
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Preparativos e Aliança – Js23 
Parte do Senhor v3-5 Parte do Homem v6,7 

Lutou por Esforçai-vos 

Afastou Guardar e Cumprir 

Expulsará Não se misturem 

Prometeu Não invoquem 

Não jurem à Deuses 

Não prestem cultos 

Não se inclinem 

http://www.ibcu.org.br/index.php
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Preparativos e Alianças 

Js23.8 Mas ao SENHOR, vosso Deus, vos 

apegareis, como fizestes até ao dia de hoje. 

= Colar,Grudar,Unir,Seguir de Perto 

(futuro simples, ou imperfeito no Hebr.) 

 

http://www.ibcu.org.br/index.php
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Preparativos e Alianças 

Quem lutou pelo povo? Js23 

9pois o SENHOR expulsou de diante de vós grandes e 

fortes nações; e, quanto a vós outros, ninguém vos 

resistiu até ao dia de hoje. 10 Um só homem dentre 

vós perseguirá mil, pois o SENHOR, vosso Deus, é 

quem peleja por vós, como já vos prometeu. 

11 Portanto, empenhai-vos em guardar a vossa 

alma, para amardes o SENHOR, vosso Deus.  

http://www.ibcu.org.br/index.php
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Preparativos e Alianças 
Causa e Efeito Js 23.12 a 16  
Causa Efeito 

Afastarem e Aliarem-se ao 

moradores da terra; 

Casarem com eles; 

Se associarem com eles; 

  

Senhor não expulsará essas nações 

diante de vocês;  

Tornaram armadilhas e laços; 

Chicotes nas costas ( escravidão); 

Espinhos nos olhos; 

Até o seu extermínio da boa terra. 

Senhor Prometeu boas promessas 

Se desobedecer ao Senhor 

Senhor cumpriu todas – v14 

Serão punidos com o mal 

Serão eliminados da boa terra - 15 

Se violarem a aliança: 

Cultuarem a outros deuses 

Inclinar-se diante deles 

A ira do Senhor se acenderá contra 

você. 

E logo desaparecerão da boa 

terra. 

http://www.ibcu.org.br/index.php
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Preparativos e Alianças 

Conclusão: 

 Desejo do Senhor em que o povo se 

mantenha fiel; 

 Assim como um pai que deseja o melhor 

ao seu filho; 
Lc 11.11 Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir 

[pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir] um peixe, lhe dará 

em lugar de peixe uma cobra? 12 Ou, se lhe pedir um ovo lhe 

dará um escorpião? 13 Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar 

boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai celestial 

dará o Espírito Santo àqueles que lho pedirem? 

http://www.ibcu.org.br/index.php
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Preparativos e Alianças 

Último Tratado- Js 24.1 

=Diante da Fase do Senhor 

1º Deus deseja uma aliança 

2º Momento de transição 

 Ex19.17 

 Dt 31.34 

http://www.ibcu.org.br/index.php
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Preparativos e Alianças 

Siquém 
 

 Gn 12.6 – Primeira 

cidade a ser 

citada Palestina. 

 

 Gn 12.7 – Abraão 

altar ao Senhor 
 

 

http://www.ibcu.org.br/index.php
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Preparativos e Alianças 
Retrospecto da Caminhada – v2 a 13 

Personagem Local Deuses Batalhas 
Terá, Abraão e Naor Dalém do Eufrates Outros Deuses   

Abraão Toda Terra de Canaã     

Isaque, Jacó e  Esaú Desceu para Egito, 

Montanhas de Seir                               

  

Moisés e Arão Egito   Escuridão sobre os 

Egípcios,  Mar sobre 

inimigo. 

Moisés e o Povo Deserto     

Moisés e o Povo Terra dos amorreus 

dalém do Jordão 

  Deus pelejou e 

destruiu.Rei de Moabe e 

Balaão para amaldiçoar 

mas ele abençou. 

Josué e o Povo Jericó   Uma lista de rei Deus 

entregou nas mãos. 

Vespões Ex 23.28 e Dt 

7.20 

http://www.ibcu.org.br/index.php
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Preparativos e Alianças 

Termos da Aliança v.14 e 15 

 Temei ao Senhor 

 Servi ao Senhor 

 Joguem fora os deuses 

Integridade e Fidelidade 

http://www.ibcu.org.br/index.php
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Preparativos e Alianças 

Integridade e Fidelidade 

  Completo, total, inteiro, são, saudável =  תמים

Gn6.9 - Noé 

Jó 1.1 - Jó 

Pv 11.20 

Pv 20.7 

http://www.ibcu.org.br/index.php
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Preparativos e Alianças 

Integridade e Fidelidade 

-Firmeza, fidelidade, verdade, certeza, 

credibilidade, estabilidade, constância.   
 Referente a Deus – Ex 24.6-7 
 Dos Homens – 1Sm 2.9 
 

 Referente a Deus – 1Co1.9 
 Dos Homens – Mt 24.45-51 
 

1Co 4.1-2 

http://www.ibcu.org.br/index.php
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Preparativos e Alianças 

Integridade e Fidelidade 

 2Sm 22.26 Para com o benigno(fiel), benigno te 

mostras; com o íntegro, também íntegro.  

 
Josué sua Posição: “...Mas, eu e a minha casa 
serviremos ao Senhor”. Js 24.15b 
 

Não se importou com a maioria, 
tomou uma posição 

http://www.ibcu.org.br/index.php
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Preparativos e Alianças 

Resposta do Povo – v16 a 18 

 Longe de abandonar ao Senhor 

 Tirou do Egito 

 Fez grandes Sinais 

 Guardou nosso caminho 

 Expulsou os povos 

http://www.ibcu.org.br/index.php
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Preparativos e Alianças 

Replicas de Josué e do Povo– 19 e 24 

REVELAÇÃO CHOCANTE 

Vocês não tem 

condições de 

servir ao 

Senhor.v19 

http://www.ibcu.org.br/index.php
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Preparativos e Alianças 

Replica de Josué – 19 e 24 

REVELAÇÃO CHOCANTE 

Ele é Deus Santo 
Ele é Deus Zeloso 

Não perdoará a Rebelião 
Não perdoará o Pecado 

http://www.ibcu.org.br/index.php
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Preparativos e Alianças 

Replica de Josué – 19 e 24 

REVELAÇÃO CHOCANTE 
Lv 20.7 Portanto, santificai-vos e sede 

santos, pois eu sou o SENHOR, vosso Deus. 
 

Lucas 5. 1 a 10 “...8 afasta-te de mim, 
Senhor, porque sou homem pecador!”. 

http://www.ibcu.org.br/index.php
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Preparativos e Alianças 

Replica de Josué – 19 e 24 

Confirmação de Josué – 20 
Povo  reage – Faremos – v21 

Josué Confirma – v22 
Povo Reponde –v22 

Josué Incomoda – v23 
Povo Concorda – v24 

http://www.ibcu.org.br/index.php
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Preparativos e Alianças 

Josué firma o pacto –v25 a27 

Josué conhecia o povo, não se iludia: 
 

Jr17.5 Assim diz o SENHOR: Maldito o homem 

que confia no homem, faz da carne mortal o 

seu braço e aparta o seu coração do SENHOR!  

 

Jo 2.24 mas o próprio Jesus não se confiava a 

eles, porque os conhecia a todos. 

 

http://www.ibcu.org.br/index.php
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Preparativos e Alianças 

Fim do Livro – 28 a 33 
 Despedida 

Morre com 110 anos 

 Sua Lapide: 
 

Josué filho de Num, SERVO 

DO SENHOR 

http://www.ibcu.org.br/index.php
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Preparativos e Alianças 

Conclusão e Aplicação 

Como você lida com a retribuição do Senhor? 

Como você olha para o passado? 

O que você tem feito com sua condição de 

“pecador” diante de um Deus Santo? 

Em que você é sua casa estão aplicados em 

Servir? 

Como praticar essa subserviência? 

 

http://www.ibcu.org.br/index.php
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Preparativos e Alianças 

Conclusão e Aplicação 
 

2Tm4.7 Combati o bom combate, 

completei a carreira, guardei a fé. 8 Já 

agora a coroa da justiça me está 

guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me 

dará naquele Dia; e não somente a mim, 

mas também a todos quantos amam a 

sua vinda. 

http://www.ibcu.org.br/index.php

